روشﻫﺎی  No Codeو  Low Codeﭼﮕﻮﻧﻪ در
 ۲۰۲۱ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺮماﻓﺰار را دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۵ ،آذر ۱۳۹۹
دﻧﯿﺎﮔﯿﺮی وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ اﻫﻤﯿﺖ اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد.
ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دوران ﮐﺮوﻧﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻔﯿﺪ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ آﻧﻼﯾﻦ اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی

از ﺗﻮﻓﺎن وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ ﺳﻮد ﮐﺮدﻧﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ دﭼﺎر ﺿﺮر و زﯾﺎن ﻫﻨﮕﻔﺖ ﺷﺪﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﻘﻮﻟﻪ اﻧﺘﻘﺎل دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ) (Digital Transformationاﻫﻤﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﺮم اﻓﺰار

رﮐﻦ اﺻﻠﯽ آن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺮم اﻓﺰار ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ارﮐﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت
آﻧﻼﯾﻦ اﺳﺖ و درک ﺻﺤﯿﺢ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار و ﻣﻔﯿﺪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ

ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن روﻧﺪی ﻣﻬﻢ در ﺣﺎل ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﺤﺼﻮل را در ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﺗﻐﺮ ﻣﯽدﻫﺪ.

اﯾﻦ روﻧﺪ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺪون ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻢ ﯾﺎ ﮐﻢ ﮐﺪ )(No Code-Low Code
ﻧﺎم داﺷﺘﻪ و ﺳﺒﺐ ﻇﻬﻮر ﮔﺮدآورﻧﺪه ﯾﺎ اﺳﻤﺒﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺮم اﻓﺰار ) (Software Assemblerﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه ﺳﻨﺘﯽ ) (Developerﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮔﺮدآورﻧﺪه ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ داﻧﺶ ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ

ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ از ﻧﺮم اﻓﺰار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ روﻧﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
آﻧﻼﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ.
روش ﮐﻢ ﮐﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻧﺘﺰاع ) (Abstractionواﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ارﺗﻘﺎ
ﺳﻄﺢ ﮐﺪﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان آﻧﻬﺎ را »اﺳﻤﺒﻞ« ﮐﺮد ﺗﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ آﻧﻬﺎ از
ﺻﻔﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻔﻬﻮم اﻧﺘﺰاع در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار را ﺑﺎ ﻟﮕﻮﻫﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ در آن ﺑﺎ ﻣﺘﺼﻞ
ﮐﺮدن ﺑﻠﻮکﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی اﺳﺒﺎب
ﺑﺎزی از ﺻﻔﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﮐﻢ ﮐﺪ:
ﮐﺎرﺑﺮ ﻋﺎدی )و ﻧﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه( ﺻﻔﺤﻪای ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻓﺮمﻫﺎی ﺳﻔﺎرﺷﯽ را ﺑﺪون ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ
در ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل  (Salesforceاﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺪون ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺮﭼﺴﺒﯽ را ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺤﺼﻮل اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﺎ  ITﺷﺮﮐﺖ ﺑﺪون ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺳﻔﺎرﺷﯽ را ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪی از ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﯽﺳﺎزد.
ﺑﺎزارﯾﺎب ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﮏ در ﺳﺮوﯾﺲ اﯾﻤﯿﻞ ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ  ،Constant Contactدﺳﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪی از
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را ﺑﺮای ﻫﺪف ﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل ،ﭘﯿﺎم و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﻧﺘﺰاع ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ را ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ارﺗﻘﺎ ﺳﻄﺢ ﮐﺪﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ،از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺪﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ

ﺧﻼص ﺷﻮﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﺰرگ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﮐﻢ ﮐﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﮐﺮده و
ﻓﺸﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ را از روی دوش ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه ﺑﺮ ﻣﯽدارﻧﺪ.

روش ﮐﻢ ﮐﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻋﺎدی ﻓﺮﺻﺖ ﻧﻮآوری و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺮم اﻓﺰاری در ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ
ﮐﻤﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺮای رﻓﻊ ﻋﯿﻮب را ﻣﯽدﻫﺪ .ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﮐﻢ ﮐﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی

ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﺳﺎزی ﺷﺪه ﻣﺜﻞ  Kubernetesو  Dockerﺑﻮده و روی ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی اﺑﺮی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺜﻞ آﻣﺎزون
وب ﺳﺮوﯾﺲ و ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اژور اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .از ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻢ ﮐﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
 OutSystems, Unqork, AirTable, Mendixو  Quickbaseاﺷﺎره ﮐﺮد.
»ﺳﺎﺗﯿﺎ ﻧﺎدﻻ« ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ  Igniteاﻋﺘﺮاف ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﺷﺮﮐﺖ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮔﺎرﺗﻨﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺗﺎ  ۳اﻟﯽ  ۵ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺣﺪود  ۶۵درﺻﺪ از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ را ﺑﺎ
روش ﮐﻢ ﮐﺪ ﯾﺎ ﺑﺪون ﮐﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﮐﻢ ﮐﺪ از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ ﮐﺪﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری
و ﺧﻮدﮐﺎریﺳﺎزی آزﻣﺎﯾﺶ آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺸﺎر ﮐﺎری از دوش ﺗﯿﻢﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد و آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ روی ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﻬﻢﺗﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در ﻣﻘﻮﻟﻪ اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋهای ﺑﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﮐﻢ ﮐﺪ ﺑﺮای
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﺰارش اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﮐﻢ ﮐﺪ در ﮐﻨﺎر
ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ و اﺑﺰارﻫﺎی آﻧﺎﻟﯿﺘﯿﮏ ﻣﺪرن ﻣﺜﻞ  Data Lakesرا در اﻧﺘﻘﺎل
دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ و دوام ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در ﺑﺎزار ﺑﺴﯿﺎر رﻗﺎﺑﺘﯽ اﻣﺮوز را ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽداﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

